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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (04/11)| 0,54%

Três campos do pré-sal já respondem por mais da metade da produção brasileira de
petróleo e gás natural

Petrobras ON (04/11)| 0,7%

No mês de setembro de 2019, a produção de petróleo e gás natural no Brasil totalizou 3,738 milhões de
barris de óleo equivalente por dia (MMboe/d). Os campos de Lula, Búzios e Sapinhoá, todos no pré-sal da
Bacia de Santos, produziram 1,924 MMboe/d, o que corresponde a cerca de 51,5% da produção brasileira
no mês.

Câmbio (04/11)|

Petrobras PN (04/11)| 0,23%

R$/US$| 3,9922
R$/€| 4,4537
Petróleo|
WTI US$/Barril (04/11)| 56,54

Fonte: ANP - 05/11/2019

Brent US$/Barril (04/11)| 62,13
Gás Natural (04/11)|

Rio quer formar comitê de estados produtores contra revisão de royalties no Supremo

Henry Hub US$/MMBtu|

2,82

Cursos Firjan SENAI

Parlamentares membros da Comissão Especial em Defesa dos Royalties de Petróleo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) pretendem, nos próximos dias, buscar deputados de outros estados produtores para propor a formação de um consórcio de estados produtores de petróleo e gás
natural para reforçar a pressão sobre o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4917,
prevista para ocorrer no Supremo Tribunal Federal (STF) em 20 de novembro.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Instalações Subaquáticas
 Básico de Mergulho Raso
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 04/11/2019

Eventos

Petrobras pede mais prazo para vender campos em terra e águas rasas
A Petrobras solicitou mais seis meses à Agência Nacional do Petróleo (ANP) para cumprir a determinação
de vender blocos e campos em que suspendeu os planos de investimento. Pelo prazo atual, a companhia
tem até 31 de dezembro para vender os ativos. O pedido será analisado pela diretoria colegiada da agência na próxima quinta-feira (7/11).
Fonte: epbr - 04/11/2019

Cade questiona estatal e ANP adia licitação no Gasbol
06 a 08 de Novembro | Firjan Sede

A ANP suspendeu uma chamada pública para a contratação de empresas interessadas em transportar
mais de 18 milhões de metros cúbicos diários de gás natural pelo Gasoduto Brasil – Bolívia (Gasbol). A decisão foi motivada por uma determinação do Cade, que viu irregularidades no interesse da Petrobras em
participar da concorrência.
Fonte: Abegás - 05/11/2019

Governo vai criar critérios para repassar recursos do pré-sal a estados e cidades
Fonte: Folha de São Paulo - 05/11/2019

Petroleiras adotam tom de cautela sobre megaleilão
Fonte: Valor Econômico - 05/11/2019

Perfuração em Uirapuru próxima
Fonte: Petróleo Hoje - 04/11/2019
II Seminário Internacional de Licenciamento Ambiental - 11 de Novembro Firjan Sede

Cade aprova aquisição da TAG Distribuidora
Fonte: Petróleo Hoje - 04/11/2019

15° Brazil Energy and Power - 12 e 13
de Novembro - Firjan Sede

Adyr Tourinho é o novo diretor-presidente da Abespetro
Fonte: Petróleo Hoje - 05/11/2019

PetroRio espera reduzir custo de extração a US$ 20 o barril em dezembro
Fonte: Portos e Navios - 04/11/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

19/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

19/09/2019 a 04/11/2019

12/11/2019

Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de minuta de resolução que dispõe sobre as obrigações
quanto às informações constantes dos documentos da qualidade e ao envio dos dados de qualidade dos combustíveis
regulados pela ANP, produzidos em território nacional ou importados, a serem atendidas pelos produtores e pelos
agentes econômicos responsáveis pela comercialização dos produtos, autorizados pela ANP, e que altera as
resoluções referentes à especificação de combustíveis, excluindo as obrigações quanto aos envio dos dados de
qualidade das mesmas.

09/10/2019 a 25/11/2019

ANP

21/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Resolução ANP nº 19, de 14 de junho de
2013, que estabelece os critérios e procedimentos para execução das atividades de Certificação de Conteúdo Local.

30/09/2019 a 14/11/2019
ANP

20/2019

22/2019

03/12/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Resolução ANP n° 18, de 02 de setembro de
2004 que estabelece as especificações dos Gases Liquefeitos de Petróleo - GLP, e as obrigações quanto ao controle
da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em território
nacional.

10/10/2019 a 25/11/2019
ANP

27/11/2019

04/12/2019

Propiciar aos agentes econômicos, aos entes federados e aos demais interessados a possibilidade de
encaminhamento de opiniões e sugestões sobre a minuta de Resolução que regulamenta procedimentos sobre
Queimas e Perdas de Petróleo e Gás Natural, atualizando a Portaria ANP n° 249/2000.

23/10/2019 a 22/11/2019
MME

-

87/2019
Contribuições para aprimoramento da proposta do Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 (PDE 2029).
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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